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המדומיינת

ויךיחיעם

pnשללהיסטוריהמרצהיונה,רונהד"רשלהחדשפרה

העצמאיתבפולין"החלוץ"בתנועתעוסקישראל,עם

/*Lעבודתעלהמבוססהספר,העולם.מלחמותשתיבין

יש־ארץעםהתנועהשלבקשריהמתמקדשכתבה,הדוקטור

ראל,
$TS1$,ישראל$TS1$

$DN2$,ישראל$DN2$שנה.13במשךהבריטי,המנדטידיעלאזשנשלטה

השלישית,העלייהשלהאחרונההשנהב-3291,נפתחהוא
נסי־חלהשנהבאותההמובהקת.החלוציתכעלייהשנתפשת

גה

$TS1$נסיגה$TS1$

$DN2$נסיגה$DN2$דורשיבמספרמשמעותיתלעלייהשהביאהבארץ,כלכלית

מאנ־ש-005,3מאחרהעברי,היישובבהיקףולפגיעההעבודה

שיו

$TS1$מאנשיו$TS1$

$DN2$מאנשיו$DN2$שניםשלושב-6391,הסתייםהסיפורפלשתינה.אתעזבו

הג־הגלהסתייםזובשנההשנייה.העולםמלחמתפרוץלפני

דול
$TS1$הגדול$TS1$

$DN2$הגדול$DN2$אופיואתששינתההמוניתעלייההחמישית,העלייהשל

הדרמטיהשינויהדמוגרפיים.ממדיוואתהעבריהיישובשל

בארצו.ריבונותלכונןאפשרותלוהעניק

הח־"תנועתשלהכרכיםלשניכהמשךספרהאתרואהיונה

לוץ
$TS1$החלוץ$TS1$

$DN2$החלוץ$DN2$"1917בשניםהעוסקיםאופנהיים,ישראלמאתבפולין-

בהוצאתוהשניב-2891מאגנסבהוצאתפורסם)הראשון1939

שאופנהייםמדגישההיאב-3991(.בן־גוריוןלמורשתהמרכז

"מאירמחקרווכיהחלוץ"חוקריביןוהביקורתי"המקיףהיה

בתנועהשלוההגמוניהואתבפוליןהחלוץשלמרכזיותואת

ה-02".שנותמאמצעהחלוצית

"הסתדרותהיההרשמיששמההחלוץ,תנועתשלהפעילות

כיבושתחתהיתהכשהמדינה,1915בשלהיבפוליןהחלההחלוץ",

נשגביםאידיאליםחדוריוצעירותצעיריםאותההקימוגרמני.

הםולאומיים־ציוניים.סוציאליסטייםאידיאליםשלצירוףשהיו

המחנה.לפניההולךנבחרחלוצימיעוטאוונגרדבעצמםראו

מז־אתשטףלאומיותשלכשגלהראשונה,העולםמלחמתבתום

רח

$TS1$מזרח$TS1$

$DN2$מזרח$DN2$הרפובליקהובהןחדשות,לאוםמדינותלהקמתוהביאאירופה
במס־משמעותיגידולחלהצ׳כוסלובקית,והרפובליקההפולנית

פרם

$TS1$במספרם$TS1$

$DN2$במספרם$DN2$וביק־בקבוצותשהתארגנוהנלהביםהיהודיםהצעיריםשל
שו

$TS1$וביקשו$TS1$
$DN2$וביקשו$DN2$ישראל,לארץכחלוציםלהגיעהקדומה"ארצםאל"לשוב
העו־המלחמהבשלהתיכון.במזרחשםאינידחתארץאזשהיתה

למית
$TS1$העולמית$TS1$

$DN2$העולמית$DN2$ונדהתעכבהלארץוהעלייהחסומיםהיואליההנתיביםכל

הכשרהחוותלהקיםמהפכנית:יוזמההחלוץחבריהעלוכךשום

הנכספת.לארץהעלייהלקראתלהתכונןכדיעצמהבפולין

הצביוןהשתנה1917בנובמברב-2בלפורהצהרתבעקבות
לתנועתנהפכההיאאליטיסטימאוונגרדהחלוץ:תנועתשל
לעלותיכוליםיהודיםוצעירהצעירכלשבמסגרתההמונים,
התנועהממנהיגישהיהטרומפלדור,יוסףקבעב-9191לארץ.

משמעתאשר"כתלהיותאינוהחלוץתנועתתפקידכיברוסיה,

אשרכללית,מקצועית"הסתדרותאלאביניהם",שלטתברזל

לע־החליטואשרהענזליםכלאתהאפשרככללאחדתשאף
קור

$TS1$לעקור$TS1$
$DN2$לעקור$DN2$רווקיםוצעירהצעירשכלהוחלטישראל".לארץמושבם
להצ־יכוליםהכשרה,ועברובגופםבריאיםשהיו,18גילמעל

טרף

$TS1$להצטרף$TS1$

$DN2$להצטרף$DN2$החלוץ.לתנועת
הצעי־אתלהכשירנועדוומרכזייםפשוטיםעקרונותשני

רים

$TS1$הצעירים$TS1$

$DN2$הצעירים$DN2$הראשוןהעיקרוןישראל.בארץכחלוציםלחיותששאפו
כוללפיזית,לעבודההסתגלותכלומרגופנית,הכשרההיה

דוג־וכבישים.דרכיםוסלילתבמחצבהעבודהכמופרך,עבודת

מה

$TS1$דוגמה$TS1$

$DN2$דוגמה$DN2$ב-0291,צמח־טבריהכבישסלילתהיאלכךוסמליתידועה
עבריתבעבודהשנסללישראלבארץהראשוןהכביששהיה

תרבו־הכשרההיההשניהעיקרוןחלוצים.ידיעלמאורגנת

תית,

$TS1$,תרבותית$TS1$

$DN2$,תרבותית$DN2$בחי־מחודשתשפהאזשהיתההעברית,לימודשכללה

תוליה,
$TS1$,בחיתוליה$TS1$

$DN2$,בחיתוליה$DN2$כדיישראלארץשלוהגיאוגרפיהההיסטוריהולימוד

אליה.הצעיריםאתלקרב

התהסךהגלגל
לדיוןכרונולוגיצירביןשילובתוךספרהאתבונהיונה

תנועתשלהתפתחותהבתהליךעוסקיםפרקיוכלתמטי.

שלהמרתקספרה

בוחןיונהרונה
התפקידיםאת
המרכזיים

תנועתשמילאה

בפולין"החלוך
מלחמותשתיבין

העולם

העלייה,בעידוד
חלוציםבהכשרת

סוציאליסטים

מכרעתובתרומה

להצלחתה

מפא"ישל

הפ־בתולדותיו.מרכזיתבסוגיהמתמקדמהםאחדוכלהחלוץ

רק

$TS1$הפרק$TS1$

$DN2$הפרק$DN2$שלוהמשברהשפלשנתשהיתהב-3291,מתרכזהראשון

הראשו־השליחיםלפוליןהגיעוזובשנההשלישית.העלייה

נים

$TS1$הראשונים$TS1$

$DN2$הראשונים$DN2$מרכזיתדמותשהיהגולומב,אליהוובהםישראלמארץ

שהיתההעבודה,אחדותמפלגתמנהיגיעםנמנההואביישוב:

המ־ובהיותובארץ,והדומיננטיתהגדולההפועליםמפלגתאז

פקד

$TS1$המפקד$TS1$

$DN2$המפקד$DN2$שלהביטחוןשרכעיןשימשההגנהשלמוכתרהבלתי
בפועל.היישוב

הואעגומים.היובפוליןהחלוציהמחנהעםממגעיורשמיו

ומסוכסך".מפולגקטן,סוציאליסטיציונימחנהבפולין"מצא
זהמחנהשלההתפוררותתהליךאתגדולהבדאגהראההוא

אתשינווטגדולמחנה"להקיםמחלומומאודרחוקשהיה

מציינתיונהובהתיישבות".בעלייהויתרכזהציוניתהתנועה

"עללמדיצרהבראייהבפוליןהחלוציםאתבחןשגולומב
לגיוסהמעשיתתרומתםהארץ־ישראלית:מפלגתועקרונותפי

הציוני".המפעלעבורוהוןצעירים

הרבי־העלייההתהפך:הגלגל,1924מכן,שלאחרבשנה

עית,

$TS1$,הרביעית$TS1$

$DN2$,הרביעית$DN2$ובמשךבהפתעהבאההראשונה,ההמוניתהעלייהשהיתה

מז־יהודיהגירתשלהעיקריליעדישראלארץנהפכהקצרזמן

רח

$TS1$מזרח$TS1$

$DN2$מזרח$DN2$,לאלארץשעלוהרבבותרובפולין.יהודיובמיוחדאירופה

המ־הנמוךהבינוניהמעמדמקרב"בורגנים"אלאחלוצים,היו

תרושש

$TS1$המתרושש$TS1$

$DN2$המתרושש$DN2$לב־הצליחוהחלוץראשיזאת,למרותפולין.יהודישל
סס

$TS1$לבסס$TS1$
$DN2$לבסס$DN2$הבולטהישגםבה.ניכרלגידולולהביאהתנועהמעמדאת
הצעיר","החלוץנוער,תנועתהקמתהיהימיםבאותםביותר
ומדריכיםפעיליםולהכשירנוער...בני"לחנךהיתהשמטרתה

השנייההעלייהחלוצישלהערכיםאתהחבריםליתרשינחילו

כשרא־העשריםשנותבשלהיפירותהניבזהצעדוהשלישית".

שוני

$TS1$כשראשוני$TS1$

$DN2$כשראשוני$DN2$החלוץ.לתנועתנכנסוהנוערתנועתשלהבוגרים
אח־ומפלגתההסתדרותראשינטשוהרביעיתהעלייהבימי

דות

$TS1$אחדות$TS1$

$DN2$אחדות$DN2$להקיםרבהבמידההאוטופיתשאיפתםאתהעבודה
החק־ההתיישבותעלשמבוססתסוציאליסטיתחברהבארץ

לאית,
$TS1$,החקלאית$TS1$

$DN2$,החקלאית$DN2$שלמסורתיסוציאליסטי"ארגוןבקידוםאותהוהמירו

לכךבמקבילאךהמתפתח".הקפיטליסטיבמשקהעירפועלי
הע־בימישהוקמוהחלוציותהמסגרותאתלטפחהמשיכוהם

לייה
$TS1$העלייה$TS1$

$DN2$העלייה$DN2$ובמושבים,בקבוצותבקיבוצים,התיישבותהשלישית

יונהחלוצית".לאבחברהמלוכדיםחלוציים"לכיסיםשנהפכו

הרביעית,העלייהשחוללההדרמטיהשינוישלנוכחמציינת
ישראלבארץהפועליםתנועתומנהיגיבפוליןהחלוץמנהיגי
חדשים.התפתחותנתיבילסלולהצליחו

הגזלהבלבהגזלהשלילת

החלוץתנועתשלהמובהקבסמלמתמקדבספרהשניהפרק
הרבי־העלייהבימישהוקםקלוסובה,ההכשרהקיבוץבפולין:

עית

$TS1$הרביעית$TS1$

$DN2$הרביעית$DN2$בפו־החלוץשלהמוביל"הקיבוץהיההואפולין.במזרח

לין
$TS1$בפולין$TS1$

$DN2$בפולין$DN2$הארגוניהדגםנעשהה-03בשנותהעיקריים.מסמליוואחד

אורחהיתהזהדגםליבתההכשרה".שלהמרכזילדגםשלו

בימיםיחדיושעובדיםצעירים,שלמאורגנתקבוצהשלחיים

בלילות.ורוקדיםמפרכתבעבודה
סט־בעירשנולדמרשק,בניהיההקיבוץשלהכריזמטימנהיגו

רגון

$TS1$סטרגון$TS1$

$DN2$סטרגון$DN2$מרשק,.17בןכנערזהלמקוםוהגיעב-9091רוסיהבמערב

לי־נודעהשלושה,גבעתבקיבוץמאזוחיב-9291לארץשעלה
מים

$TS1$לימים$TS1$
$DN2$לימים$DN2$מלחמתבימיהראלחטיבתושלהפלמ"ח"שלכ"פוליטרוק

לשלוחההפיכתוהיתהלקלוסובההמכרעתתרונזתוהעצמאות.

אירגןהואכימספרתיונהישראל.בארץהקיבוציתהתנועהשל
המאוחדהקיבוץתנועתלעקרונותבהתאםההכשרהאתמחדש

הר־ש"חשיבותומדגישההיאבגולה".קבוע"לקיבוץאותהוהפך

בה

$TS1$הרבה$TS1$

$DN2$הרבה$DN2$תמידהמאוחד"הקיבוץלמנהיגיהמוחלטתבנאמנותוהיתה

חסידכמוהמאוחד,הקיבוץמנהיגטבנקין,יצחקבעקבותצעדהוא

הקשור"פעילשלחדשסוגייצגהואחילוני.אדמו"ראחריהנוהה

שבפולין".לזומאשריותרישראלבארץלתנועה
מבחינתבחשיבותהלהגזיםשקשהנקודהמדגיםסיפורו

הקי־התנועותשלהישירה"השפעתןבפוליןהחלוץתנועת
בוציות

$TS1$הקיבוציות$TS1$
$DN2$הקיבוציות$DN2$נה־אפואכךזו.בתנועהשליטתךאתבהדרגהשביססו

פך

$TS1$נהפך$TS1$

$DN2$נהפך$DN2$היעדאתלשרתהיתהשמטרתוהכשרה,מקיבוץקלוסובה

רדיקלית".אידיאולוגיתל"תנועהלארץ,עלייהשלהמעשי
לקיבוץטבנקיןשלהרדיקליותהסיסמאותאת"התאיםמרשק
לעו־"יכוליםהםשרקקיבוץ,לחייבלהטהטיףהואקלוסובה".
רר

$TS1$לעורר$TS1$
$DN2$לעורר$DN2$הקיבוץבחיי"ההתמדהכיוטעןהצעירים",בקרבהתלהבות

חד־לחייםהמעבר׳מהפכתאתתאפשרקשים,בתנאיםבגולה,

שים׳

$TS1$חדשים׳$TS1$

$DN2$חדשים׳$DN2$בארץגםכפייםעובדשיישארהשלם׳׳החלוץאתותטפח

הערה
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ההכשרהקיבוץחברי

פולין,במזרחקלוסובה
לשנותניסיון.1933

אורחהחיים,אורחאת

הנפשומבנההמחשבה

החלוציםשל

ארכיוןבאדיבותצילום:
הגטאותלוחמיבית

התצלומיםמדור

חלוציםכולנונהיה
מפוליןוהעלייהתעבורהתנועת

1936-1923

חלוצים:כולנונהיה
העבודהתנועת

מסולין,והעלייה
1936-1923

יונהרונה

386מאגנס,הוצאת

שקלים108עמודים,

החייםאורחאתרקלאהיסודמןלשנותהיתהמטרתוישראל".

שלהם.הנפשונ?בנההמחשבהאורחאתגםאלאהחלוצים,של

קיבו־נהפכוכיצדובוחןקודמואתממשיךהשלישיהפרק
צי

$TS1$קיבוצי$TS1$
$DN2$קיבוצי$DN2$היוהםאחד,מצדמובהק.ציוני־סוציאליסטילסמלההכשרה

ומצדהמסורתיים,היהודייםולערכיםהחברתילמבנהמנוגדים

יש־בארץהקיבוציםאתשייצגמגובשאתוס"ביטאוהםשני,

ראל.
$TS1$.ישראל$TS1$

$DN2$.ישראל$DN2$וכס־ישראללארץכסמלעצמםאתראוההכשרותחברי

מל
$TS1$וכסמל$TS1$

$DN2$וכסמל$DN2$הגולהלשלילתוגםבארץהעבודהתנועתשלהחייםלצורת
אחדלקיבוץבא"כשאתהמהם:אחדזאתתיארכךהגולה".בלב

שהיה)אזורבווהליןמרוחקתפינהבאיזונמצאאתהכישוכח

אתהכילךנדמהי"ס.באוקראינה,נכללוכיוםפוליןבמזרחאז

עםהתוססים,הקיבוציםבאחדישראל,בארץמקוםבאיזהנמצא

שלהם".הפרובלמותכל

מדו־ישראל"ארץשלסוגיצרואלהקיבוציםיונה,פיעל

מיינת"

$TS1$"מדומיינת$TS1$

$DN2$"מדומיינת$DN2$בה".הנוצרתהחדשההיהודיתהחברה"אידיאלואת

ישראל,מארץשהגיעוהעברייםהעיתוניםאתקראוחבריהם
סמליםואימצובנהללאוחרודבעיןחיוכאילוהורהרקדו
עבו־כבישים,סלילתחקלאות,כמווארץ־ישראלייםציוניים

דת

$TS1$עבודת$TS1$

$DN2$עבודת$DN2$היום־יומי(.הדיבורברמתלאאם)גםהעבריתוהשפהבניין

מפר־היתהאמנםובמחצבהבבנייןבחקלאות,העבודה

כת,

$TS1$,מפרכת$TS1$

$DN2$,מפרכת$DN2$המציאותעלתיגרקראהלעשייתההמסירותעצםאבל

יש־בארץשנוצריםהחדשיםהחייםערכי"אתוסימלההקיימת

ראל".
$TS1$."ישראל$TS1$

$DN2$."ישראל$DN2$למדי,חלקיתהיתהכפייםפועליאלפילהכשירההצלחה
שי־לכלמעלהיתההעבודהפולחןשלהסמליתהצלחתו"אך

עור",

$TS1$,"שיעור$TS1$

$DN2$,"שיעור$DN2$העי־הציוניםהאתוסיםבאחדמדוברואכן,יונה.מציינת

קריים

$TS1$העיקריים$TS1$

$DN2$העיקריים$DN2$הישראלית.העבודהתנועתשלההגמוניהתחתשגובשו

אבודעולס

1928ביןההמתנה,בשנותעוסקבספרהרביעיהפרק

באביברקמאוד;דלילההיתהלארץהעלייהשבהןל-2391,

בת־לגדול.)סרטיפיקטים(העלייהרישיוןמכסותהחלו1932

קופה

$TS1$בתקופה$TS1$

$DN2$בתקופה$DN2$הכלכליהמשברבגללגםלשקוע,החלוץתנועתהחלהזו

ובתנאיםעלייהבליהעולם.מדינותבכלופגעב-9291שפרץ

והתנו־דרמטיתצנחההכשרותחברימספררבה,אבטלהשל

עה

$TS1$והתנועה$TS1$

$DN2$והתנועה$DN2$קריסה.לסףהגיעה
בהכימפנהשנתשהיתהל-2391,מוקדשמכןשלאחרהפרק

לה־החלוץתנועתהתחילהזובשנההחמישית.העלייההחלה
תאושש

$TS1$להתאושש$TS1$
$DN2$להתאושש$DN2$להצטרפותוהביאגדלשקיבלההסרטיפיקטיםמספרכי
לקונג־לבחירותגםמתייחסזהפרקלהכשרות.חדשיםחברים
רס

$TS1$לקונגרס$TS1$
$DN2$לקונגרס$DN2$מע־בן־גוריון.דודבהנהגתמפא"יניצחהשבהןה-81,הציוני

רכת

$TS1$מערכת$TS1$

$DN2$מערכת$DN2$ו"החלוץבפוליןבעיקרהוכרעהוהסוערתהאלימההבחירות
קובעתלשלטון",מפא"ילעלייתהמרכזיתהבנייןאבןהיהבפולין
הפרגמ־הגישהעםהזדהוהחלוץשחבריהיתהלכךהסיבהיונה.

טית

$TS1$הפרגמטית$TS1$

$DN2$הפרגמטית$DN2$וצי־מסורפעילים"חברלהוהעניקומפא"ישלקנאיתוהלא

בור

$TS1$וציבור$TS1$

$DN2$וציבור$DN2$."היס־בנקודהמרכזיתפקידשיחקהפולניהחלוץכךנלהב

טורית

$TS1$היסטורית$TS1$

$DN2$היסטורית$DN2$העברי.והיישובהציונותבתולדותמכרעת

אחריהחלוץבתנועתהעגוםהמצבאתמתארהשישיהפרק

ו"התנועהכמנצחיםלארץחזרומפא"יראשיאחריוהניצחון

גורםוללארועהללאנותרהבפוליןבחופזהשקמהההמונית

מפא"י,שראשיבשעהפנימייםבמאבקיםשקעההיאמאחד".
החב־ובעיצובהעוליםבקליטתבעיקרעסקובן־גוריון,כולל

רה

$TS1$החברה$TS1$

$DN2$החברה$DN2$הקלפיםנטרפוהשנייההעולםמלחמתערבבארץ.היהודית
הלךהציוניתלתנועהנתנושהבריטיםהסרטיפיקטיםמספר

אפש־לחבריהלהעניקהחלוץתנועתשלוהיכולתוהצטמצם

רות

$TS1$אפשרות$TS1$

$DN2$אפשרות$DN2$מפו־לצאתהצליחומעטיםרקדלה;היתהלארץלעלות

לין
$TS1$מפולין$TS1$

$DN2$מפולין$DN2$במלכודתונלכדובמדינהלהישארנאלצוהחבריםרובבעוד
הנאצים.שלהמוות

הואעשיר.תיעודעלומבוססמעמיקיסודי,יונהשלספרה

בסו־שנעלםעולםשלומרתקתמורכבתתמונהלקוראיומצייר

פה

$TS1$בסופה$TS1$

$DN2$בסופה$DN2$לשחזורמשמעותיתתרומהומריםהשואה,שלהקטלנית

זה.אבודעולם

הערה



